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OBRAZEK I LOGO 
ROKU WIARY

Obrazek Roku Wiary – przedsta-
wia  Chrystusa  Pantokratora 
(Wszechwładcę)   z Bazyliki w Ce-
falù,  a  na  jego  odwrocie  znajduje 
się mszalne wyznanie wiary („Wie-
rzę w jednego Boga…”).

Patrzący prosto na nas Jezus pra-
wą ręką błogosławi, a lewą trzyma 
otwarte Pismo Święte.  Jego głowę 
otacza nimb z motywem krzyża. 

W otwartej księdze zapisano cy-
tat z Ewangelii wg św. Jana, z lewej 
strony po grecku a z prawej po ła-
cinie: „ Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie ze mną,  nie będzie cho-
dził w ciemności, lecz będzie miał 

światłość  życia”  (J 
8,12). 

Nad  wizerunkiem 
Jezusa  umieszczono 
łacińską sentencję, co 
w  tłumaczeniu  zna-
czy:  „Uczyniłem  się 
człowiekiem  Ja 
Stwórca  człowieka 
i Odkupiciel  mojego 
stworzenia.  Jako 
Wcielony  sądzę cia-
ła, jako Bóg serca”. 

Gest  prawej  ręki  jest  odbierany 
dziś  jako błogosławieństwo.  Daw-
niej, to gest przemowy i uciszania 
audytorium.

Specyficzny  układ  prawej  dłoni 
niesie także dodatkowe informacje. 
Palce mały. Serdeczny i kciuk łączą 
się, co ma przypominać, że Bóg jest 
w trzech osobach. Natomiast palec 
wskazujący  i  środkowy  krzyżują 
się  na wzór pierwszej litery słowa 
Xristos,  czyli  Chrystus  w  języku 
greckim. Znaki z obu stron głowy, 
to Jego grecki monogram.

 Życzeniem  papieża  Benedykta 
XVI jest, aby w Roku Wiary Credo 
stało się codzienną modlitwą kato-
lików.
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Logo Roku Wiary zaprezentował 
abp Rino Fisichella, przewodniczą-
cy Papieskiej Rady ds. Krzewienia 
Nowej Ewangelizacji, której powie-
rzono koordynację Roku Wiary. 

W kwadrat  wpisana jest  łódź  – 
symbol  Kościoła,  której  masztem 
jest krzyż.  Na żaglu umieszczono 
chrystogram IHS wpisany w okrąg 
w kształcie hostii, odsyłający z ko-
lei do Eucharystii.  
FRAGMENT LISTU 
PASTERSKIEGO KS. BISKUPA 
DIECEZJI ELBLĄSKIEJ, 
WPROWADZAJĄCY
W ROK WIARY I NOWĄ EWAN-
GELIZACJĘ 

…Nowy rok duszpasterski,  któ-
ry rozpoczniemy od Adwentu bę-
dzie miał  jako ideę  przewodnią  w 
naszej  Ojczyźnie  słowa:  Być  solą 
ziemi. To Pan Jezus w swoim kaza-
niu  na  górze  mówi:  Wy  jesteście 
solą ziemi (Mt 5, 13) oraz Wy jeste-
ście światłem świata (Mt 5, 14). 

Jeśli ochotnym sercem włączymy 
się  w apostolskie, zbawcze działa-
nie  Kościoła  dostąpimy  radości 
płynącej z wiary i życia w jedności 
z  Bogiem,  rozwiniemy się  ducho-
wo,  obdarujemy  naszych  bliźnich 
tym,  czym sami  jesteśmy obdaro-
wani.

W roku 20-lecia naszej elbląskiej 
diecezji  doświadczaliśmy bliskości 
i pomocy Matki Bożej, która w Ja-
snogórskim Wizerunku Nawiedze-
nia  przybyła  do  parafii  i  innych 
wspólnot. 

Tak wielu ludzi włączyło się ca-
łym sercem w duchowe i zewnętrz-
ne przygotowanie,  przeżyło swoje 
osobiste  spotkanie  z  Niebieską 
Matką i Królową, doświadczyło Jej 
przemożnego  wstawiennictwa  u 
Boga. Tak wiele gorliwości i trudu 
wnieśli  kapłani,  aby  jak  najlepiej 
przyjąć Bożą Matkę i pomóc innym 
w owocnym z Nią spotkaniu. 

Nie  brakło  jednak  ludzi  obojęt-
nych,  lekceważących  ten  czas  na-
wiedzenia, czas łaski. Maryja wzy-
wa  nas,  abyśmy  nie  ustawali  w 
trosce  o  zbawienie  Jej  dzieci.  Ona 
miłuje wszystkich. 

Nasz  program  w  diecezji  i  po-
szczególnych parafiach może przy-
nieść  zbawienne  owoce,  jeśli  włą-
czymy  się  jak  najliczniej  swoją 
modlitwą  i  uczestnictwem w tych 
dziełach, które będą nam dostępne. 
To  dla  nas  wszystkich  osobista 
szansa i podjęcie pięknej roli Chry-
stusowego  współpracownika  w 
dziele zbawienia. 

Matce  Bożej,  Przewodniczce  na 
drogach wiary i Gwieździe Nowej 
Ewangelizacji  powierzam  Was 
wszystkich, Wasze dobre chęci, za-
miary i dzieła. Niech nasza Matka i 
Królowa uprasza wszystkim hojne 
błogosławieństwo  Boga  Wszech-
mogącego  –  Ojca  i  Syna  i  Ducha 
Świętego. 

Amen. 
Biskup Diecezji Elbląskiej 
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5 listopada 2012 
IMIENINY KS. PROBOSZCZA

Drogi Księże Proboszczu.
W Dniu Twoich  Imienin składa-

my  Ci  najserdeczniejsze  życzenia 
obfitości Łask  i Błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień życia, oraz 
radości z pełnionej posługi kapłań-
skiej  i  wytrwałości  w  podążaniu 
drogą, którą wyznaczył Ci Bóg. 
Życzymy Ci  samych  radosnych 

i pogodnych  dni,  pełnych  szczę-
ścia,  miłości,  sił  i  zdrowia.  Niech 
zawsze  otaczają  Cię  życzliwi 
i szczerzy ludzie. Niech się spełnia-
ją Twoje plany i nadzieje.

Pielęgnuj  w  sobie  dar  kapłań-
stwa, a uśmiech, poczucie humoru, 
optymizm  i  entuzjazm  niech  Cię 
nigdy nie opuszczą. 

Szczęść Boże.
Z zapewnieniem o modlitwie

Księża Współpracownicy 
i tolkmiccy parafianie.

Solenizant odprawi Mszę św. 5 li-
stopada br. o godz. 18:00

STATYSTYKI PARAFIALNE

W  ostatnim  okresie  sakrament 
Chrztu Świętego przyjęli:
- Oliwia Alicja Łubińska, 
- Hanna Sosnowska, 
- Pola Dziemidowicz.

Na miejsce  wiecznego  spoczyn-
ku odprowadziliśmy:
- Konrada Noga, 
- Czesławę Szczyglak, 
- Wiesława Sokołowskiego.

HUMOR
Jasiu,  dlaczego spóźniłeś  się  na 

lekcje? - chce wiedzieć pani wycho-
wawczyni. 

- Bo jak szedłem do szkoły, to na-
padł mnie uzbrojony bandyta. 

- O Boże, dziecko, czy nic ci się 
nie stało?! 

-  Owszem,  zabrał  mi  zeszyt  z 
wypracowaniem. 

Nauczyciel zadaje pytanie:
- Jasiu, co dla nas jest ważniejsze: 

Słońce czy Księżyc?
- Księżyc oczywiście.
- A dlaczego Księżyc?
- Bo Księżyc świeci w nocy, gdy 

jest ciemno, a Słońce za dnia, kiedy 
i tak jest jasno!

Tato,  czy  dzisiaj  jest  piękny 
dzień? - pyta się mały Jaś ojca.
- Raczej nie. A dlaczego pytasz?- Bo 
pani  od  polskiego  powiedziała 
wczoraj:  "Pewnego  pięknego  dnia 
przez ciebie zwariuję".
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OKIEM PROBOSZCZA

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  
Chrystus!

Drodzy moi.

Rozpoczęliśmy Rok Wiary, ogło-
szony  przez  Ojca  Świętego  Bene-
dykta XVI.  Niech każdy z  nas  na 
nowo odkryje przywilej i radość  z 
bycia  chrześcijaninem.  Uczyńmy 
wszystko,  by  owoce  były  zauwa-
żalne  w  życiu  naszej  parafialnej 
wspólnoty,  by  nie  było  życia  w 
konkubinacie,  komunii  święto-
kradzkiej,  opuszczania  niedzielnej 
mszy św., czy złego świadectwa o 
Kościele Chrystusowym. 

Na  ten  czas  szczególnej  łaski 
będą  inicjowane różne propozycje. 
Bądźcie  chętni  do wzięcia  w nich 
udziału,  jak  również  sami  propo-
nujcie różne działania, umożliwia-
jące głębsze przeżywanie obecności 
Chrystusa w naszym życiu.

Okazją będzie min. nawiedzenie 
naszych rodzin przez obraz Matki 
Bożej  Częstochowskiej.  Mam  na-
dzieję, za każda parafialna rodzina 
przyjmie Bożą Matkę. Peregrynacja 
rozpocznie się w pierwszą niedzie-
lę adwentu. 

Służyć temu będą zapewne kate-
chezy  dla  rodziców,  młodzieży 
i dzieci,  przygotowujących  się  do 
sakramentów wtajemniczenia, spo-
tkania  na  modlitwie  rodzinnej 
i wspólnotowej,  odmawiany  róża-
niec  i regularna spowiedź. 

Niech ten Rok Wiary będzie cza-
sem dzielenia się  wiarą  z  innymi, 
czasem ożywionej ewangelizacji.

Tak niedawno swoje święto mieli 
pracownicy oświaty. Pragnę jeszcze 
raz  życzyć  wszystkim  nauczycie-
lom,  wychowawcom,  katechetom 
i pracownikom  szkół  Bożego  bło-
gosławieństwa i opieki Matki Naj-
świętszej.  Niech  uśmiech i  radość 
waszych  wychowanków  będą 
piękną nagrodą za Wasz trud.

Przygotowujemy się  do  uroczy-
stości Wszystkich Świętych. Udaje-
my się na cmentarze, by zrobić po-
rządek  przy  mogiłach  zmarłych. 
Pamiętajcie  także o wymiarze du-
chowym, o złożeniu wypominków, 
czy zamówieniu mszy św. 

Wyrażam  głęboką  wdzięczność 
za składane ofiary za przedłużenie 
miejsca  na  cmentarzu,  czy  posta-
wienie nowego pomnika, lub ofiarę 
na utrzymanie cmentarza. 

Zarazem ponawiam gorącą proś-
bę, by stosować się do regulaminu 
cmentarza.

Dziękuję  wszystkim  Dobrodzie-
jom za pomoc materialną i ducho-
wą  we wszystkich naszych działa-
niach.  Polecamy  Was  Bogu  w 
sposób szczególny w ostatni dzień 
miesiąca  składając  za  Was  ofiarę 
mszy św. Niech Bóg Wam błogosła-
wi.

   Z modlitwą,
Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
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AKTUALNOŚCI
10  października  spotkała  się 

Rada  Duszpastersko  Wychowaw-
cza z naszej wspólnoty. Omówiono 
plan pracy na najbliższy okres oraz 
sprawy bieżące parafii. 

W  dniach  12-14.10  br.  w   Do-
bieszczyznie  odbyło  się  spotkanie 
animatorów  SALOS,  w  którym 
uczestniczyli  też  przedstawiciele 
naszej parafii.

23 września na Mszy św. o godz. 
12:00 odbyło się poświęcenie torni-
strów  pierwszoklasistów.  Było  to 
wzruszające przeżycie dla dzieci  i 
ich rodziców. Życzymy Wam dużo 
Łask Bożych i samych świadectw z 
czerwonymi paskami.

W  każdy  poniedziałek  o  godz. 
19:00  SALOS  zaprasza  na  zajęcia 
sportowe „33+”, odbywające się na 
boisku Orlika.

W sobotę  13.10  odbył  się  w El-
blągu  Kwartalny  Dzień  Skupienia 
księży  z  naszej  Diecezji,  w 
którym uczestniczyli też nasi 
Duszpasterze.

14  października,  po  re-
moncie,  wznowiło  swoją 
działalność  Oratorium  im. 
św. Jana Bosko w Tolkmicku. 
Kierownikiem  Stowarzysze-
nia jest ks. Mariusz Rudzki. 
Zapraszamy  dzieci  i  mło-
dzież do licznego udziału w 
różnych zajęciach. Szczegóły 
u ks. Mariusza.

 22 października obchodzimy Li-
turgiczne  Wspomnienie  bł.  Jana 
Pawła  II.  Na  Mszy  św.  o  godz. 
18:00  ucałowanie relikwii Papieża i 
program  literacko  –  muzyczny  w 
wykonaniu naszego chóru.

Informujemy, że nasze wspólno-
ty parafialne mają spotkania w na-
stępujących terminach:

Grupa a/a – środy o 18:30,
Chór – w poniedziałki o 19:00,
Koło Robótek Ręcznych –  wtorki 
o 10:00,
Straż Honorowa – I piątki m-ca po 
Mszy wieczornej,
Żywy Różanie – I niedziele m-ca o  
17:00,
Koronka do Bożego Miłosierdzia – 
każdego dnia o 15:00.

Chętnych zapraszamy do uczest-
nictwa w tych grupach.
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11 listopada obchodzimy  Święto 
Niepodległości. Tego dnia o godz. 
18:00  zapraszamy na  Mszę  św. w 
intencji  Ojczyzny  oraz  okoliczno-
ściowy  program  literacko  –  mu-
zyczny. Dla dzieci i młodzieży pro-
ponujemy   grę  terenową  z 
akcentami patriotycznymi.

28.10 będziemy gościli  w naszej 
parafii  Wspólnotę  liturgiczno  – 
ewangelizacyjną „LEW”, działającą 
przy Parafii św. Pawła Ap. w Elbla-
gu.   Będą  oni  mieli  w  naszym 
Domu Rekolekcyjnym swój  Dzień 
Skupienia.  Członkowie  tej  wspól-
noty  na  Mszach  św.  dadzą  świa-
dectwo swojej wiary.

Ksiądz  Proboszcz  dziękuje 
wszystkim  parafianom,  sprzątają-
cym  naszą  świątynię  w  sobotnie 
przedpołudnia.  Fakt  ten  odnoto-
wujemy w parafialnej kartotece.

3 listopada księża z Dekanatu El-
bląg -  Północ będą mieli w naszej 
parafii swój Dzień Skupienia.

Informujemy,  że  od  I  nie-
dzieli  Adwentu tj.  od 2 grud-
nia rozpoczniemy w naszej pa-
rafii  Peregrynację  Obrazu 
Matki  Boskiej  Częstochow-
skiej, poświęconej w czasie wi-
zyty  kopii  Obrazu  Jasnogór-
skiej  Pani.  Trafi Ona na dobę 
do  każdej  rodziny,  która  ze-
chce Ją przyjąć. 
O szczegółach będziemy infor-
mowali.

Bardzo prosimy Was o zamawia-
nie  Mszy  św.  z  wyprzedzeniem, 
zwłaszcza tych rocznicowych. Czę-
sto przychodzicie w ostatniej chwi-
li  i  prosicie o dzień,  w którym są 
już  zajęte wszystkie terminy. Żeby 
nie  było  rozczarowań,  proszę  o 
wcześniejsze zgłoszenia.

Informujemy parafian, że w naj-
bliższym  czasie  planujemy  wyko-
nać kolejny odcinek drogi na cmen-
tarzu  parafialnym.  Na  ten  cel 
będziemy  kwestować   przed  i  w 
czasie  Uroczystości  Wszystkich 
Świętych.

Przypominamy,  że  w  kancelarii 
parafialnej  jest  do  nabycia  prze-
wodnik po naszym Kościele.  Cena 
10 zł.

Wszystkie  sprawy  parafialne 
prosimy załatwiać w godz. urzędo-
wania  kancelarii  parafialnej  tj.  we 
wt.  od 9:00  do 12:00 i  w czw.  od 
12:00 do 16:00, oraz w zakrystii po  
Mszach św.  Sprawy losowe można 
załatwiać w każdym terminie.
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża  się  Dzień  Wszystkich 
Świętych,  a  następnie  Zaduszki. 
Dni pamięci o tych co już  odeszli, 
których już nie ma wśród nas. Pol-
ska tradycja nakazuje odwiedzanie 
w te  dni  grobów swoich  bliskich, 
zapalenie zniczy, złożenie wieńców 
i  kwiatów.  Odwiedzając  miejsca 
wiecznego  spoczynku,  zachowaj-
my należytą  powagę, zastanówmy 
się  nad  przemijaniem,  przywołaj-
my ulotne wspomnienia. 

Cmentarz  jest  miejscem  gdzie 
spoczywają nasi najbliżsi; dziadko-
wie, rodzeństwo, nasi rodzice, rów-
nież  najbliżsi  naszych  znajomych. 
Ich też należy uszanować.
Święto  Zmarłych  jest  to  dobry 

moment  na  refleksje,  także  nad 
własnym  życiem  ,  nad  przeszło-
ścią, teraźniejszością i przyszłością. 
Jest  to  okazja  do  wspomnień,  do 
dzielenia się troskami, kłopotami i 
radością.

Kim była bliska nam osoba? Czy 
wystarczy  kupić  kwiaty,  zapalić 
znicz i odmówić modlitwę, by od-
dać Jej należny hołd? 

Może  nadeszła  okazja,  aby  po-
święcić  Jej  trochę  więcej  czasu. 
Dzień Zmarłych jest zachętą do za-
dumy, do przemyśleń o przemijają-
cej  historii,  którą  warto  utrwalić 
dla potomnych. Kultywowanie pa-
mięci  zmarłych członków rodziny, 
to  także  dobra  lekcja  dla  naszych 
dzieci.  

Aby  kiedyś,  nad  naszym  gro-
bem,  spotykały  się  nasze  dzieci, 
wnuki,  prawnuki,  kuzyni,  kuzyni 
kuzynów ... na przyszłą rzeczy pa-
miątkę.

Pamięć o zmarłych jest świadec-
twem rytuałów pogrzebowych, jest 
również rysem naszej obyczajowo-
ści.  Człowiek  żyje  tak  długo,  jak 
długo trwa pamięć o nim.

Tu jest  pamięć  i  tutaj  świeczka.
Tutaj  napis i  kwiat  pozostanie.Ale 
zmarły  gdzie  indziej  mieszkana 
wieczne odpoczywanie.(...)

Smutek to jest mrok po zmarłych 
tuale  dla  nich  są  wysokie  jasne 
światy.Zapal  świeczkę.Westchnij.
Pacierz zmów.Odejdź  pełen jasno-
ści skrzydlatej.

www.powiat.hajnowka.pl

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W NASZEJ PARAFII

W czwartek 1 listopada  przypa-
da  Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych. Kościół  oddaje cześć  wszyst-
kim,  którzy  już  weszli  do chwały 
niebieskiej, a wiernym pielgrzymu-
jącym  na  ziemi  wskazuje  drogę, 
która prowadzi do świętości. 

W  tym  dniu  Msze  św.  o  godz. 
7.00,  9.00,  10.30  i  18.00.  O  godz.  
13.00 zbierzemy się  w Kościele na 
modlitwie różańcowej za zmarłych, 
następnie w procesji udamy się na 
cmentarz.  Tam poświęcimy groby, 
kwiaty i znicze. Zostanie też odpra-
wiona  uroczysta  Msza  św.  za  na-
szych bliskich zmarłych.
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2 listopada obchodzimy Uroczy -
stość  Wszystkich Wiernych Zmar-
łych inaczej Dzień Zaduszny. Msze 
św.  o  godz.  7:00,  9:00  i  18:00  –  z  
procesją  eucharystyczną.  O  godz. 
12:00  spotkamy się  na  cmentarzu, 
gdzie  odmówimy  różaniec  z  na-
szych zmarłych.W tych dniach tra-
dycyjnie  będziemy  kwestować  na 
cmentarzu, na rzecz dalszych prac 
remontowych  w  środku  kaplicy  i 
na cmentarzu.

Wypominki za zmarłych można  
składać  w kancelarii  i w zakrystii, 
w  uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych, również na cmentarzu. Zmar-
łych wspomina się przez cały mie-
siąc  listopad,  a  następnie,  przez 
cały rok, w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 17:30. W pierwsze 
wtorki miesiąca, o godz. 18:00, jest 
każdorazowo  odprawiana  Msza 
św. za zmarłych, polecanych w wy-
pominkach.  Przypomina  się  rów-
nież  o  możliwości  zamawiania 
Mszy  św.  Gregoriańskich  za  na-
szych bliskich zmarłych.

Od  południa  Dnia  Wszystkich 
Świętych  i  przez  cały  Dzień  Za-
duszny można uzyskać odpust zu-
pełny, ale tylko jeden raz. 

Warunki  zyskania  odpustu  są 
następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła 
lub kaplicy,

2)  odmówienie  "Ojcze  nasz" 
i "Wierzę w Boga",

3) dowolna modlitwa w intencji 
Ojca św.,

4)  Spowiedź  i  Komunia  św.W 
dniach  1-8  listopada można także 
pozyskać  odpust  zupełny  za  na-
wiedzenie  cmentarza  pod  wyżej 
wymienionymi warunkami.

Ks.  Proboszcz  Sławomir  Szczo-
drowski  dziękuje  wszystkim,  któ-
rzy  dbają  o  groby  najbliższych  i 
nasz cmentarz. Również  tym, któ-
rzy uregulowali  opłaty za miejsca 
pochówku zmarłych i  ewentualne 
rezerwacje miejsc dla siebie. 

Przypominamy,  że  groby  nie-
opłacone i zaniedbane po 20 latach 
mogą być zlikwidowane i przezna-
czone  na pochówek innych zmar-
łych.
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REGULAMIN CMENTARZA 
PARAFIALNEGO
W TOLKMICKU

Cmentarz jest miejscem poświę-
conym,  na  którym  należy  zacho-
wać ciszę, porządek i powagę.

1.  Administratorem  Cmentarza 
Parafialnego jest  Proboszcz Parafii 
św.  Jakuba Apostoła  wTolkmicku. 
Tel. (55) 231 66 34, kom. 0 604 994 060

2. Na cmentarzu zabrania się pa-
lenia  papierosów,  spożywania  al-
koholu,  jazdy  rowerem  czy  urzą-
dzania placu zabaw    i zachowania 
niegodnego tego miejsca.

3.  Miejsce  na  cmentarzu  wyku-
puje się na 20 lat. Po upływie 20 lat 
grób ulega likwidacji i pozostaje w 
dyspozycji  Administratora,  o  ile 
nie zostanie wniesiona dodatkowa 
opłata  przez  dysponenta  grobu. 
Pomnik  na  grobie  nie  powoduje 
przedłużenia prawa do użytkowa-
nia grobu.

4. Pochówek i wszelkie prace bu-
dowlane (np. stawianie i wymiana 
pomnika,  układanie  kostki,  wyko-
nanie  obramowania  betonowego, 
itp.) należy uzgodnić z Administra-
torem  w  kancelarii  parafialnej 
przed rozpoczęciem prac, a rozpo-
cząć po uiszczeniu opłat.

5. Na  teren  cmentarny  nie 
wolno wjeżdżać pojazdami mecha-
nicznymi bez pozwolenia Admini-
stratora.

Każde wejście związane z praca-
mi należy każdego dnia zgłosić  w 
kancelarii  parafialnej  przed podję-
ciem pracy. Klucz do bramy można 
otrzymać   w kancelarii  parafialnej 
przed podjęciem pracy.

6.  Odpady  i  śmieci  mogą  być 
składowane wyłącznie   w wyzna-
czonym miejscu.

7. Pozostały po remoncie gruz i 
ziemię należy wywieźć  z cmenta-
rza we własnym zakresie.

8.  Zabrania  się  samowolnego 
usuwania i sadzenia drzew  i krze-
wów, oraz montowania ławek.

9.  Administrator  cmentarza  nie 
ponosi odpowiedzialności za szko-
dy spowodowane kradzieżą i zda-
rzeniami  losowymi     (od  takich 
zdarzeń groby można ubezpieczyć 
indywidualnie).

10. Niszczenie nagrobków, wysy-
pywanie śmieci w miejscach niedo-
zwolonych, samowolne prowadze-
nie  prac  niezgodne   z 
wcześniejszymi ustaleniami podle-
ga karze, którą  ustala Administra-
tor cmentarza.

Tolkmicko, dnia 01 sierpnia 2009r
Ks. Sławomir Szczodrowski

Proboszcz Parafii
pw. św. Jakuba Ap. 

w Tolkmicku
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UROCZYSTE 
WPROWADZENIE  RELIKWII 
ŚW. SIOSTRY 
FAUSTYNY KOWALSKIEJ 

W sierpniu br. w Łagiewnikach, 
nasza  wspólnota  otrzymała  reli-
kwie św. siostry  Faustyny Kowal-
skiej. Jest to dla nas ogromne wy-
różnienie,  ponieważ  Siostry  ze 
Zgromadzenie  Sióstr  Matki  Bożej 
Miłosierdzia  przekazały  nam  reli-
kwie    I  stopnia  –  cząstkę  kości 
Świętej. 

5  października  br.  uroczyście 
wprowadziliśmy je do naszej świą-
tyni. W Mszy św. koncelebrowanej, 
której  przewodniczył  ks.  Biskup 
Jan Styrna, ordynariusz Diecezji El-
bląskiej,  uczestniczyła duża grupa 
parafian.

W homilii  ks.  Biskup przybliżył 
zebranym  życie  Świętej  Faustyny 
od narodzin, poprzez drogę zakon-

ną,  aż  do  śmierci  5  paź-
dziernika 1938r. 

Tego dnia nastąpiło też 
podsumowanie  konkursu 
„Święci  i  błogosławieni 
przez  Jana  Pawła  II”,  w 
tym  siostry  Faustyny.  
Przez  rok,  w  naszym  In-
formatorze  Parafialnym 
zamieszczaliśmy biografie 
świętych,  wyniesionych 
na ołtarze przez Jana Paw-
ła  II.  Do  tych  informacji 
opracowano  krzyżówkę. 
Rozwiązaniem  był  cytat 

bł.  Jana Pawła II,  oraz dodatkowe 
hasło z rozsypanki literowej.

Udział  w  konkursie  wzięli: 
Edward  Stankiewicz,  Stanisława 
Maciorowska,  Natalia  Rulak,  Kry-
styna Rydzewska,  Bogumiła Dzie-
łak,  Bożena  Wojnar,  Eugenia  Kla-
mer,  Sylwia  Balicka,  Karolina 
Brzozowska, Arkadiusz Nowosiak, 
Małgorzata Bach, Michał Kowalski, 
Jakub Sępka,  Agnieszka  Sawczen-
ko,  Elżbieta  Brodzik,  Mariola  So-
cha,  Magdalena  Broda,  Mateusz 
Broda,  Sebastian  Kratkowski,  Sio-
stry Szandrowskie: Maria, Ola, Do-
rota, Ania, Wiktoria.

Wszyscy  otrzymali  pamiątkowe 
książki:   Dzienniczki  św.  siostry 
Faustyny Kowalskiej.

Uroczystość  zakończyła się  uca-
łowaniem i przeniesieniem relikwii 
do  szklanej  gabloty  obok  Obrazu 
Jezusa Miłosiernego. 
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Cudowne uzdrowienia 
za przyczyną Jana Pawła II

W Watykanie istnieje już pokaź-
na dokumentacja licznych cudow-
nych uzdrowień, które się dokona-
ły za pośrednictwem Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Pragniemy przedsta-
wić historię dwóch z nich. 

1. Bliski  współpracownik  Pa-
pieża Jana Pawła II kard. Francesco 
Marchisano,  odpowiedzialny  za 
Bazylikę  św. Piotra, ujawnił  szcze-
góły  swojego  cudownego  uzdro-
wienia dzięki modlitwie Ojca Świę-
tego.  Ten  włoski  kardynał 
zaprzyjaźnił się z ks. bp Wojtyłą w 
1962 r. 

Przed  pięcioma  laty  poważnej 
operacji  została  poddana  jedna  z 
głównych  szyjnych  arterii,  która 
dostarcza krew do mózgu. Nieste-
ty,  podczas operacji,  na skutek le-
karskiego błędu, została sparaliżo-
wana jego  prawa struna  głosowa. 
Mówił  tak cicho i  niewyraźnie, że 
nie  można  go  było  zrozumieć. 
Pewnego  dnia  przyszedł  odwie-
dzić  go  Ojciec  Święty.  Dotykając 
chorego  miejsca  powiedział:  "Nie 
lękaj  się,  zobaczysz,  że  Pan  na 
nowo da ci głos. Będę się modlił za 
ciebie".  W krótkim czasie  po  tym 
spotkaniu został całkowicie uzdro-
wiony. 

2. Państwo  Szechyńscy  mają 
sześcioro dzieci. Ich córka Wiktoria 
urodziła się w Polsce w 1982 r. Za-
raz  po  urodzeniu  stwierdzono  u 
niej  złośliwego  guza  w  piersi.  W 
grudniu  1982  r.  cała  rodzina  Sze-
chyńskich emigrowała do Toronto. 
Guz rakowy u Wiktorii nieustannie 
się  rozrastał.  Leczenie  okazało się 
nieskuteczne. Lekarze dawali Wik-
torii  maksymalnie  trzy  lata  życia. 
W czasie pobytu Ojca Świętego w 
Toronto  w  1984  r.  rodzice  dziew-
czynki za wszelką cenę chcieli, aby 
Jan Paweł II dotknął ich nieuleczal-
nie  chorą  córkę  i  pomodlił  się  za 
nią. Pragnęli w ten sposób całkowi-
cie oddać swoje dziecko Bogu. Nie-
stety,  osobiste  spotkanie  z  Papie-
żem  okazało  się  niemożliwe.  Nie 
zrezygnowali  jednak i  napisali  do 
Watykanu z prośbą o prywatną au-
diencję dla Wiktorii. 

strona 11



Informator Parafialny nr 8(55)/2012      Rok 2012

Ku  ich  wielkiej  radość  odpo-
wiedź  była pozytywna. Audiencja 
została ustalona na marzec 1985 r. 
Do Rzymu poleciała tylko mama z 
chorą  córką.  Danuta  Szechyńska 
wspomina ze łzami w oczach mo-
ment, jak w Watykanie Jan Paweł II 
pojawił się i szedł w ich kierunku. 
Ojciec Święty wziął Wiktorię i uca-
łował  ją.  Powiedział  do  matki: 
"módl  się  i  całkowicie  ufaj  Panu 
Bogu.  Jeżeli  Bóg  zadecyduje,  że 
Wiktoria ma pójść  do Niego, to ją 
do siebie zabierze. Jeżeli Jego wolą 
jest, aby pozostała u Ciebie ... to tak 
się  też  stanie. Traktuj Wiktorię  tak 
samo, jak inne twoje dzieci. Będzie 
tak,  jak  Pan  Bóg pragnie,  aby  się 
stało". 

Następnego  dnia  po  audiencji 
mama z córką wróciły do Toronto. 
Po  powrocie  do  Kanady  Wiktoria 
tak źle się poczuła, że musiano na-
tychmiast  odwieźć  ją  do  szpitala. 
Lekarze byli pewni, ze to są ostat-
nie chwile jej życia. Po kilku dniach 
leczenia  stwierdzili,  że  będzie  le-
piej, by Wiktoria wróciła do domu i 
zmarła w otoczeniu najbliższej ro-
dziny.  Po  powrocie  do  domu,  ku 
zaskoczeniu  wszystkich,  Wiktoria 
poczuła się bardzo dobrze. Później-
sze  badania  stwierdziły  całkowite 
zniknięcie dużego guza nowotwo-
ru. 

Teraz Wiktoria ma 22 lata,  a re-
gularne badania lekarskie wykazu-
ją  całkowite uzdrowienie. Studiuje 
prawo, jest  osobą  głęboko wierzą-
cą,  dużo  czasu  poświęca  na  co-
dzienną  modlitwę,  kocha  sport,  a 
szczególnie pływanie, jazdę na nar-
tach,  grę  w piłkę  nożną,  uwielbia 
chodzenie po górach i wspinaczkę 
wysokogórską.  Każdego  poranka 
jej pierwszą czynnością jest modli-
twa, dziękczynienie Bogu, że dał jej 
kolejny dzień życia, kolejną szansę.

W sobotę 2 kwietnia po godzinie 
15  czasu  kanadyjskiego,  poczuła 
wewnętrzny impuls,  aby pójść  do 
swego pokoju, w którym wisi jej fo-
tografia z Ojcem Świętym, aby się 
modlić  w  intencji  ciężko  chorego 
papieża.  "Klęknęłam  i  modliłam 
się,  dopiero  później  przyszła  do 
nas wiadomość, że właśnie w tym 
samym czasie umierał Jan Paweł II. 
Modliłam się i płakałam. Wypełnił 
swą  misję  na ziemi...  nauczył  nas, 
jak mamy żyć,  cierpieć  i  umierać. 
Nauczyłam się,  jak ważne jest  ży-
cie, jak kruche jest ono na ziemi, że 
całkowicie  jesteśmy  w  rękach  ko-
chającego  Boga  oraz  jak  wielkim 
skarbem  jest  wiara.  To  jest  chyba 
najważniejsze, co papież Jan Paweł 
II  przekazywał  całemu  światu  w 
czasie swojego pontyfikatu". 

www.adonai.pl
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